
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ) ٦ ( بيان رقم } ولتستبِني سبِيلُ الْمجرِمني { : ضمن سلسلة
 سيف بتار على بشار

 احلمد اهللا الذي أشهدنا عاقبة الثبات والصرب، وأشهدنا مهلك طاغوت تونس ومصر، وأرانا يف سـورية
 والصالة والسـالم . تباشري النصر، حىت شمنا خمايل انقالبِ جمرميها إىل خسر، فله وحده سبحانه الشكر

 : يامني، أما بعد على أشرف األنبياء واملرسلني، وسيد ولد آدم أمجعني، وعلى آله وصحبه امل
 فعمالً منا بواجب األخوة اإلميانية، والنصيحة الشرعية؛ نقدم هذا البيان تعليقًا على األحداث اجلارية يف
 سورية األبية؛ حيث يقدم أهلنا األبطال يف أرض اجلهاد والرباط أرض الشام املباركة؛ أرواحهم ودمـاء

 ب تسلط ارمني، وانتزاعا حلقهم خرية شبام عمال بالواجب الشرعي؛ من التصدي للظاملني، وإاء حق
 ) . سورية األبية ( من احلرية والعيش بكرامة وعزة وأمان يف وطنهم

؛ حيث عمد هـذا النظـام ) العلوي ( والعامل كله شهد هذه احللْقة من حلقات احلقد الطائفي النصريي
 الكرامة؛ سالكًا يف ممانعته الطائفي املتسلط على سورية إىل ممانعة مسري قافلة الشعب السوري إىل احلرية و

 هذه أقبح طرق القمع وأشدها وحشية؛ من تقتيل باجلملة للشعب بكل فئاته، وجريهم من دورهـم،
 وانتهاك أعراضهم؛ يف صورة مل ير التاريخ املعاصر مثلها، وسط ضعف التغطية اإلعالمية؛ فكلُّ ما ظهـر

 نيه أهلنا يف سورية، وما يوقعه عليهم ذلك النظام مـن يف اإلعالم؛ ال يعكس إال القليل من حقائق ما يعا
 لَا يرقُبونَ في مؤمنٍ { : أشنع صور اإلجرام، فهو الذي قال اهللا تعاىل يف أمثاله من الطواغيت وأئمة الكفر

 . } إِلا ولَا ذمةً وأُولَئك هم الْمعتدونَ
 : ؛ نوجه يف هذا البيان عدة رسائل ومع هذه األحداث العظام ومستجداا املتسارعة

 إىل أهلنا يف سورية، أن اثبتوا واصربوا وصابروا ورابطوا؛ فإنكم قد بدأمت املسري، فقطعتم : الرسالة األوىل
واعلموا أنكم يف جهادكم هذا على خري عظيم، ولكم من . من الطريق الكثري، وما النصر إال صرب ساعة



ائكم؛ اهللا أحسن اجلزاء؛ فجهادكم هذا  فيه حتقيق احلرية ألنفسكم، وأيضا ألجيـال قادمـة مـن أبـن
 . ستطوقون أعناقها جبميل ومنة؛ أن هيأمت هلم وطنهم ليعيشوا فيه نشأة كرامة وعزة

 ه والَ ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من اَألعرابِ أَن يتخلَّفُواْ عن رسـولِ اللّـ { : وقال اهللا تعاىل
 للّـه والَ يرغَبواْ بِأَنفُِسهِم عن نفِْسه ذَلك بِأَنهم الَ يصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ في سـبِيلِ ا

 صالح إِنَّ اللّه الَ يضـيع يطَؤونَ موطئاً يغيظُ الْكُفَّار والَ ينالُونَ من عدو نيالً إِالَّ كُتب لَهم بِه عملٌ
ِسنِنيحالْم را إغاظة لعدو اهللا وعدوكم، فأنتم تصيبونه يف ] ١٢٠ : التوبة [ } أَجفجهادكم هذا فيه أيض ، 

 مقتل، وحتطمون الصنم الذي صنعه لنفسه، وأراد أن يعيش يف قلوب أبناء سورية، ولكـن هيهـات أن
 . االستعباد ملخلوق أيا كان يرضى أبناء الشام الكرام؛ بالذل و

ن صرب ساعةواعلموا أهلَنا يف سورية، أنكم وصلتم إىل مرحلة متقدمة، واقتربتم بإذن اهللا من الظفر، وم 
 يأتيكم النصر، فإما االستمرار والصرب للعيش بعزة، وإما الرجوع؛ والرجوع ال يعين إال اهلالك، فال جمال

 من اإلجرام وسفك الدماء أكثر مما فعله بكم ليفعله لو أصـررمت لرجوع أو تردد، فليس عند هذا ارم
 على خلعه، ولكن عنده من املكر واخلبث والدسائس ما مل يظهِر منه شيئًا يذكَر، لكنه سيظهره إن أدرك

 . أشد منه قوة وبأسا - باعتصامكم باهللا وصربكم – أن قوته ال تنفعه معكم، وأنكم
 الظامل إىل حلول وسط خيدعكم ا؛ فال وسط عنده بعد أن أذللتمـوه فإياكم أن يستدرجكم الطاغوت

 وإن كان قد سلبكم من قبل حريتكم، فلن . وحتديتموه وأزلتم مهابته من قلوب الناس وطالبتم حبريتكم
 يرضى بعد ذلك إال أن يسلبكم حياتكم كلها؛ وسيعمل فيكم من اازر بأشد مما هو حاصل اآلن، فال

 وال ترضوا إال بالنصر أو الشهادة دونه، نعم فقتلكم شهادة ملن حسنت نيته، فأحدكم خيدعكم عمالؤه
 يقتل دون دينه وحريته يف عبادة ربه كما شرع له؛ فهو شهيد، وأحدكم يقتل دون أهله يـدافع عـن

 من قـام : عرضه؛ فهو شهيد، وأحدكم يقتل دون ماله الذي ينهبه ارمون؛ فهو شهيد، وسيد الشهداء
 وأنتم يف ثورتكم هذه؛ قد قمتم إىل هذا الظامل وزمرتـه الفاسـدة؛ . إمام جائر، فأمره واه، فقتله إىل

 وإن احلرية والكرامة اليت ثرمت من أجلها؛ هـي . فأمرمتوهم بالعدلِ املعروف، ويتموهم عن الظلم املنكر
 ، فجاء هـذا الطـاغوت من الشريعة والدين، وهي حقوق جعلها لكم ربكم الذي خلقكم وعبدكم له

 يريد انتزاع ما جعله اهللا لكم؛ فأرضوا ربكم بإسقاطه وإذالله، والصرب علـى ! ينازع اهللا ملكه وجربوته
 . مدافعة شره، والقعود له حىت يزول ملكُه حبول اهللا وقوته، وهو قريب بإذن اهللا

 تكسروا قضبان األسـر، وتغيـر واعلموا أن من خذلوكم أول األمر؛ لن يسعوا إىل أن تنالوا حريتكم و
مواقف بعض القوى الدولية، والشخصيات االنتهازية، سببه أم رأوا أن هذا الطاغوت قد آل أمره إىل



 زوال، فأرادوا أن حيصدوا هم مثار هبتكم الشعبية الشجاعة، فال ترضوا بأن يفرض عليكم أحد ليفاوض
 لية من وجاهات مناطقكم الثقات ليكون أمركم إليهـا، بامسكم، واستبِقوا املؤامرات؛ بإنشاء جمالس حم

ـا علـى ا، فلـن يكـون أمين ولكن حبيث ال تصل إليها عيون النظام الطائفي املنتشرة بينكم فتبطش 
 مكتسبات ثورتكم، وحريصا على أن تؤول إليكم أنتم؛ إال من كان بينكم، شـارككم يف جهـادكم،

 . ورة من داخلها وبني أبنائها وقامسكم حتمل الشدائد، وإدارة الث
 وإىل العلماء والدعاة واجلماعات اإلسالمية وإىل الشباب الغيور على الدين وأهله، واملتحرق لنصـرم؛

 : نقول
 إن هذا النظام ليس يف املعركة وحده؛ بل معه حلفاؤه من شيعة إيران ولبنان، ينصرونه بكل ما أوتوا من

. تعاون على الباطل، ويعجز األخيار عن نصرة إخوام ويقصرون قوة؛ فال يكن للفجار جلد وتواص و
ـائكم، وخـرباتكم، وجهـودكم،  فإياكم أن يفوتكم هذا الركب املبارك، شاركوا فيه، وادعموه، بأبن
 وأعدوا مع إخوانكم للمرحلة القادمة؛ فإا حتتاج إىل تظافر اجلهود، واجتماع الكلمة، وليس أحب على

ورة بـدمائها عدوكم من اختالفكم  ، فعليكم بالتزام اجلماعة، وموافقة الطليعة املباركة اليت أشعلت الـث
 . بالطريقة اليت اختاروها إلسقاط هذا النظام الظامل؛ فإن لعمل اجلماعة من الربكة ما ليس يف تفرقها

 بالباطـل، وحنذر إخواننا يف سورية؛ من أن يكون فيهم مساعون هلذا النظام؛ فهو لن يتورع عن االـام
ارة  والكذب واالفتراء؛ لتشويه صورة الثوار األبطال، وقد رأيتم كيف اجتهد يف ترويج اإلشاعات إلـث

 بل سيعمد إىل تدبري تفجريات تسـتهدف . البلبلة بني صفوف الثوار، ودق األسافني بينهم وبني أهلهم
 يف اجلماعات العاملـة يف بـالد بعض املؤسسات احلكومية؛ ينسبها إىل أبنائكم الثوار، أو إىل ااهدين

 الشام، وقد بلغنا أن هناك من عناصر املخابرات السورية يظهرون أم من مجاعات جهادية، وقد أعدوا
 بعض األفراد من غري السوريني؛ ليستدلَّ النظام م ويدعي أم وراء هذه األعمال بالتعاون مع الثـوار،

 . م عنهم لقلب قلوب الناس عن الثوار وتنفريه
 لذا فإننا من اآلن نبني للشباب الثائر املبارك أالعيب املخابرات؛ وحنذرهم من االستجابة ألي دعـوة إىل
 تنفيذ أعمال من تلك النوعية يف سورية أو لبنان؛ أيا كان مصدر تلك الدعوة، ألا سـتفرق الكلمـة،

 اس عن تأييد هذه الثورة اليت هي وستفتح الباب للمندسني، وختفف الضغوط على النظام، وستصرف الن
 . سيف بتار أشد على بشار، وأنكى من أي شيء

 ونسأل اهللا أن يتقبل شهداءكم، وأن يشفي جرحاكم، وأن يفك أسراكم، وأن يفتح عليكم ويـرزقكم
 . النصر والتمكني
طيعون؛ من مـال إىل أهلنا يف لبنان، أن انصروا أهلكم وإخوانكم يف سورية بكل ما تست : الرسالة الثانية



 أو طعام أو كساء أو إيواء أو محاية، هذا واجب األخوة اإلميانية، وواجب اجلرية، وواجـب اإلنسـانية
 . أيضا

 ونشيد بأهلنا يف عكار أهل النصرة والكرم والرجولة واإلباء والسيما يف وادي خالد على مـا بـذلوه
 اية النازحني واملهجرين من إجرام اجليش اللبنـاين وقدموه ألهلنا يف سورية؛ إال أنه يتحتم عليهم أيضا مح

 الذي حتركه عصابة الشيعة املتمثلة يف حركيت أمل وحزب اهللا، واللتني تكاتفتا على نصـرة النصـريية
 فال بد ألهلنا يف وادي خالد وغريه من أن مينعوا هذا اجليش الظـامل مـن . وحماربة أهل السنة وقهرهم
 وهـذه . زحني هربا من اإلبادات اجلماعية اليت جيريها ذاك النظام الغاصـب إغالق احلدود عن أهلنا النا

 . النصرة تتعني أكثر على أهلنا املتامخني حلدود سورية على امتدادها؛ فإم األقرب للضعفاء والنازحني
 ة أهلنا ويا أهلنا يف لبنان، لقد رأيتم خور وجنب زعاماتكم السياسية، فلم يستطيعوا أن يقيموا جتمعا لنصر

 يف سورية، ومل ينصروهم بكلمة، وهذا يدل داللة واضحة على أن هذه الزعامات مهزوزة ضعيفة؛ ليس
 عندها قوة وقدرة تؤهلها لتحمل املسؤولية، وهي اليوم ختذل أهلنا يف سورية وتبيعهم، وغـدا ختـذلكم

 . وتبيعكم
 ري وتواطئها مع احلزب يف نصرة ذلك وقارنوا خذالا ألهلنا يف سورية، بنصرة حركة أمل للنظام السو

 النظام الطائفي، عرب قنواا اإلعالمية، وما تقدمه فيها من كذب وتدليس وتشويه لثورة أهلنا يف سورية،
 بل ووصلت م نصرة ذلك النظام إىل اإلضرار بأمن لبنان باألعمال اليت يلصقوا باجلماعات اإلسالمية،

 ية على النظام يف سورية، وتشتيت أهلنا يف لبنان ملنعهم من نصـرة وهدفهم منها ختفيف الضغوط الدول
 . إخوام يف سورية

 : إن نظركم يف هذا األمر يظهر لكم حقيقتني
 ما قدمنا اإلشارة إليه؛ من عجز الزعامات السياسية عن حتمل املسؤولية وجماة األحداث العظـام، : أوال

 . هل السنة يف لبنان، ولو كانت؛ لضيعتهم مما جيعلها غري مؤهلة لتكون واجهة سياسية أل
 أن حرب هذا النظام الطائفي لثورة إخواننا يف سورية؛ هي حرب طائفية، وهي امتداد للحرب اليت : ثانيا

 على أهل السنة، فهي نفس احلرب وإن اختلف ميداا؛ وأنتم هنا وأهلنا ) احلزب ( يقودها ذراعه يف لبنان
 هذا أنه جيب عليكم يف سورية يف عدوة واحدة، ونسيجكم واحد، ومصريكم كذلك واحد، تعلمون من

 نصرم؛ ديانةً، وأخوةً، وجريةً، ونصرةً ألنفسكم أيضا، فاهللا وحده يعلم مبا سيلحق بنا يف لبنان لو غلب
 إخواننا يف سورية، فال تـدخروا جهـدا يف مسـاعدة ) احلزب وحركة أمل ( النظام الطائفي وحلفاؤه

 . إخوانكم؛ تقدمةً ألنفسكم، ونصرة هلم
زعيم حزب اهللا، الذي صـمت دهـرا مث " كذاب الضاحية " كيف سقطت ورقة التوت عن ولقد رأيتم



 نطق كفرا، وهو الذي يريد خداع البسطاء بكالمه عن تأييد الثورات، وال سيما ثورة مصر، وزعمه أنه
 هو مع حترك الشعوب لرفع الظلم ونيل احلرية وإزالة الظاملني، فلما هب أهلنا يف سورية ثائرين على ظلم

 أشد مما نزل بغريهم من الشعوب، مل ينطق ببنت شفة نصرة هلم؛ بل كان مع الظامل على املظلوم، وكان
 للنظام السوري، كما كان مرتشو اإلعالميني، وسفلة الفنانني؛ للنظام املصري، أي بوقًا له يكذب مـن

 فكيف عرف ذلك؟ أمـن إن أغلب الشعب السوري مع النظام، : أجله ويزور احلقائق دفاعا عنه، فقال
 مصادر النظام؟ أم جبهد من مؤسسات حزب اهللا اليت وقفت بنفسها على رأي الشعب السوري؟ لكن إذا

 . مل تستح؛ فاصنع ما شئت
 وأنتم تعلمون ملاذا وقف احلزب وحركة أمل يف ظهر النظام السوري؛ ألن يف بقاء النظـام يف سـورية؛

 مع حلفائه يف – ا يف لبنان؛ ويف زواله إيذان بانتهاء هذا التجرب، فهو ضمانا الستمرار جترب الشيعة على أهلن
 الذي دعم ماليل الشيعة وحركام منذ عهد حافظ األسد إىل اليوم، وهو من مكن هلا حىت صارت - قم

 . هي القوة األوىل يف لبنان
 لشعب السوري األيب، هلذا فلن يتحدث األمني العام حلزب اهللا أبدا؛ عن جرائم حافظ وابنه، وبطشهم با

 بل سيكذب ويكذب نصرة حلليفه، وإذا كان قوله إن أغلبية الشعب تؤيد النظام السوري هو من عـدم
 احلياء؛ فإن قوله إن املستفيد من زوال النظام السوري هم أمريكا واليهود والغرب؛ هو من أقبح صـور

 يهود الذين سلموا مـن هـذا النظـام الصفاقة واالستخفاف بالناس، فمن املستفيد من زوال النظام؟ ال
 لعشرات األعوام فلم يطلق عليهم رصاصة؟ أم الشعب السوري الذي يقاتله النظام برصاص القناصـات

 وقذائف الدبابات، وبالتعذيب والتمثيل؟
 أما اليهود؛ فهم أعلم الناس خبدمات النظام السوري هلم؛ وهلذا فإم يصلُّون ألجل بقائه، وحق هلم؛ فهو

 ي باع هلم اجلوالن، وحرس هلم احلدود أكثر من أربعني سنة مل ينلهم منه أقل أذى، وهو الذي دعم الذ
 حزب اهللا يف اجلنوب اللبناين لكي يؤمن حدود لبنان مع اليهود، وليكون احلزب شـرطيا هلـم؛ يـرتع

 بيد مـاليل السالح من كل مقاوم صادق شريف، فجعلوا قضية فلسطني ورقة للمساومات واالبتزازات
 . قم يف إيران وبيد النظام السوري

 لكن حسن نصر اهللا نزع عنه احلياء، وارتدى ثوب الصفاقة بال فائدة؛ فقد فاته أن أهلنا يف بالد الشـام
 قد فقهوا أمره، وعرفوا مكره، وعلموا أنه يكذب وخيادع حىت غدا اليوم كاملهرج الذي يضحك النـاس

 . ة للمشروع الصفوي النصريي يف املنطقة عليه، وهم يعلمون أنه رأس حرب
 وهلذا؛ فإننا نذكر أهلنا يف لبنان؛ بأن علينا املبادرة إىل التحرك اإلجيايب لنصرة الثورة السورية املباركـة؛
فإن مل يكن هناك حترك شعيب فلن يتحرك أحد، ألن الساسة املتاجرين بالقضايا والسـاقطني عنـد أول



 . امتحان لن يتحركوا أبدا
 أن تنشط القوى اإلسالمية والشعبية يف لبنان يف تنظيم املـؤمترات واملظـاهرات : وأقل ما نقدمه ألهلنا

 املؤيدة للثورة السورية؛ تعبريا عن دعم هذه الثورة املباركة ومطالبها املشروعة، واستنكارا ملا قابلها بـه
 املشروعة، وأن يسيروا قوافل اإلغاثـة ذلك النظام الطائفي ارم من جمازر وجرائم وانتهاكات للحقوق

 . حنو احلدود، فيها كل ما حيتاجه أهلنا السوريون
 وهذا أقل ما ميكن تقدميه، مع ما تقدم ذكره من الدعم باإليواء واحلماية واملال والطعام والكساء من أهل

 . املناطق املتامخة لسورية
 من املهجرين من فلسطني؛ يف سورية واألردن ولبنـان، إىل أهلنا املظلومني واملستضعفني : الرسالة الثالثة

ـاء هـذا  يا أهلنا الكرام، قد رأيتم أن النظام السوري كان حاميا لليهود، وأن يهود يصلُّون من أجل بق
 النظام العميل الذي يدعي املمانعة كذبا وزورا، وقد باع أرض اجلوالن من سورية، مث يزعم بصفافة أنه

 سترجاع أرضكم؟ يريد إعانتكم يف ا
 . وقد رأيتم عبداهللا الصغري يف األردن؛ كيف نكل بكم وأهانكم وابتالكم مبا يفوق طاقاتكم

 وقد رأيتم كيف مكر بكم حزب اهللا يف لبنان، والذي ال تستطيعون وصول احلدود إال بعد أن يأذن لكم
 حلزب تفتيشا دقيقًا؛ خوفًـا ويأمر اجليش اللبناين بالسماح لكم بالذهاب، ورأيتم كيف يفتشكم عناصر ا

 من أن ختيفوا بين صهيون، مث رأيتم كيف مل يؤمن لكم ما يكفيكم وال بعض ما يكفيكم من املواصالت
 للوصول إىل احلدود، ولقد بلغتنا معلومات مؤكدة؛ أن ضباطًا من خمابرات اجليش اللبناين، وضباطًا مـن

 رمحـه - عوا يف الناقورة بعيد مقتل الشيخ أسامة بن الدن الصهاينة، وضباطًا من قوات اليونيفل؛ قد اجتم
 وقرروا تكثيف دوريام حلماية حدود اليهود، وقد استنفرت عناصر حزب اهللا هلذا األمر؛ فهي يف - اهللا

 مث ، تنسيق مباشر ومستمر مع ضباط اجليش اللبناين يف اجلنوب، وهؤالء يأمترون بأمر احلزب وحركة أمل
 االجتماع يف التحرك لعناصر احلزب على األرض مع خمابرات اجليش، وأنتم شـاهدمت شاهدنا نتائج هذا

 زاد اجليش وعناصر احلزب يف التفتيش وما فعلوه فيه؛ خوفا على مشاعر بين صهيون،مث يـزعم هـؤالء
 ! الكذبة الدجالون من الشيعة بأم ينصرون قضية فلسطني

 دودي يف ذكرى يوم النكبة، ومل يتحرك اجلـيش لـرد ولقد رأيتم كيف قتل أبناؤكم على الشريط احل
 العدوان عليكم، بل كان سوطًا عليكم، ومل تتحرك مقاومة حزب اهللا الشريفة، والذي طاملا أرعد أمينهم
 العام وأزبد، وقال بأنه سريد على اليهود عند أي تعد على سيادة لبنان، فهاهم اليهود قد قتلوا منكم يف

 الت دماؤكم على حدود فلسطني، ومل ينصركم ذلك احلزب وال أمينـه، وقـد ذلك اليوم الكثري، وس
رأيتم أن الشيعة وعلى رأسهم أمني احلزب ال يعطونكم إال الكالم، وهو جييد النفـاق وذر الرمـاد يف



 العيون، فال تتعدى نصرته وضع الصور ونصب األعالم، وكيف ينصركم نصرةً حقيقية من هو يف حلف
 و الصهيوين؟ مبطَّن مع العد

 هذا كله، يدل العاقل على أن هذا احلزب قد جعل قضية املقاومة قضية ابتزاز ومساومة، لتحقيق مصاحله
 . ومصاحل إيران ال أكثر

 وحنن إذ حنيي أهلنا املهجرين على حتركهم؛ ندعو مجيع إخواننا وأهلنا يف بالد الشام إىل التحرك احلثيث
 ساندة إخوام؛ إلحياء القضية، وملا يترتب على هذا التحـرك مـن ملثل هذه املظاهرات واملبادرات وم

الفوائد العظام لبالد الشام بل وجلميع البلدان اإلسالمية، فالدين واحد، والسبيل واحد، واملصري واحـد؛
 . فالقضية أيضا واحدة : ولذا

رك، ويسإىل سبيلِ طاعت مك، ووفقهاحفظْ أهلَنا يف سورية حبفظ وإعـالِء اللهم صرةَ دينِـكن ملَه 
 اللهم . اللهم وفِّقْهم لدفعِ الظلمِ عن أنفُِسهِم وأهليهِم، واحفَظْ دينهم وأنفُسهم وأعراضهم . كلمتك

 ا على اللهم إننا مظلومونَ فانصرن . ثبت أسرانا واربِطْ على قلوبِهِم وعجلْ فَكاكَهم ويسر هلُم الفَرج
ـفواش لَيـهنا عـرينا، وانصبأيد يزواخل العذاب زِلْ بِهديدا، وأنش لَيها عنلْ بأسعنا، واجظلَم نم 

هننا موردا . صالح نا رمحةً للعاملني، ورِفعةً للمـؤمنني، وصـلْ جِهادعلَ الرشاد، واجبنا ساللهم اهد 
 . للبِالد والعباد، اللهم آمني

 سولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصل اللهم وسلم على عبدك ور
} زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو { 
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